Agenda Algemene ledenvergadering –
donderdag 25 november 2021, 18.30 uur tot 19.45uur.

Agenda
1)
2)
3)
4)

Opening door de voorzitter.
Goedkeuring notulen ALV 15 juni 2021 (zie bijlage)
Stand van zaken en vervolgaanpak praktische fusie Ollandia/Odisco.
Verkiezing van een zestal nieuwe bestuursleden voor v.v. Ollandia
(moedervereniging) te weten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kevin van der Heeden
Marlon van Heeswijk
Ronald van den Brink
Lucie Perreaux
Maikel van Schijndel
Rob van der Heijden

(Eventueel andere gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur
voor de ALV melden bij de secretaris)
5) Aftreden van de volgende bestuursleden:
a. Erik Huijbregts (niet herkiesbaar)
b. Chantal Brugmans (niet herkiesbaar)
6) Rondvraag
7) Sluiting

Verslag Algemene ledenvergadering – donderdag 15 juli 2021, 19.00 uur.

VERSLAG opgemaakt d.d. 16 juli 2021
Agenda
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat om de vergadering
ordelijk te laten verlopen vragen en discussies via de voorzitter dienen te lopen. Er
zijn 47 leden aanwezig.
2. Jaarverslag door de secretaris.
De secretaris vraagt aandacht voor het vacatureoverzicht m.b.t. de begeleiding van
de jeugd. De secretaris geeft een korte terugblik over het afgelopen jaar.
3. Financieel jaarverslag.
De secretaris geeft een korte uiteenzetting over het financieel verslag.
4. Verslag van de kascontrolecommissie.
De penningmeester licht toe dat de kascontrolecommissie de kas over het
afgelopen seizoen gecontroleerd heeft en akkoord bevonden. De drie leden van de
kascontrolecommissie hebben zich afgemeld voor vanavond en hebben een
schriftelijke akkoordverklaring aan de penningmeester gegeven.
5. Leden kascontrolecommissie 2021-2022.
Johny Leenderts is aangenomen als nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
6. Contributie seizoen 2021-2022.
De contributie wordt voor komend seizoen verhoogd met de inflatie over 2020 (2%).
De vergadering is unaniem akkoord met de contributieverhoging van 2%. Dit betreft
€3 voor een senior lid. De was-vergoeding blijft hetzelfde als voorheen.
7. Begroting 2021-2022.
De vergadering stemt unaniem in met de begroting.
8. Besluit nemen over fusievoorstel (praktische fusie) met Odisco
De vergadering stemt nagenoeg unaniem in met het fusievoorstel zoals opgenomen
in de bijlage bij de agenda. Van de 47 aanwezigen zijn er 45 voor.

9. Besluit nemen over LED-verlichting
De vergadering stemt unaniem in met het voorstel over LED-verlichting zoals
opgenomen in de bijlage bij de agenda.
10. Besluit nemen over aanpassing kantine
De voorzitter licht zijn minderheidsstandpunt ten aanzien van variant B toe. Verder
licht de voorzitter zijn standpunt toe ten aanzien van de wijze van besluitvorming
over dit agendapunt zoals opgenomen in de bijlage bij de agenda. De voorzitter zit
de vergadering op dit agendapunt niet verder voor.
De secretaris licht het voorstel toe en beantwoordt de vragen van de leden. De
vergadering is het er unaniem over eens dat het voorstel aangehouden dient te
worden en op een later moment in de komende tijd weer op de agenda kan komen.
Wel stemt de vergadering er unaniem mee in dat aan de kantine kleine
aanpassingen mogen worden gedaan, maar geen bouw-/verbouwwerkzaamheden.
11. Rondvraag.
De voorzitter vraagt of er mensen gebruik willen maken van de rondvraag.
Richard Markus vraagt er aandacht voor om straks als de fusie een feit is wel
evenwichtige besluiten te nemen en dat deze niet altijd ten gunste van de
voetbaltak uit moeten vallen omdat zij in de meerderheid zijn.
Marcel Roché vraagt of de leden van het bestuur het onderling wel eens zijn en
spreekt daar zijn zorg over uit. De voorzitter geeft daar een passend antwoord op.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Toelichting agendapunt 8 Besluit nemen over fusievoorstel (praktische fusie) met
Odisco
Fusies tussen voetbal- en korfbalverenigingen vinden jaarlijks plaats. Het is niet iets wat
helemaal nieuw is. De redenen van de verschillende verenigingen zijn uiteraard verschillend.
Voor Ollandia en Odisco hebben de besturen de wens om te fuseren uitgesproken.
Waar is de fusie een antwoord op?
1.
2.
3.
4.

(betere) samenwerking
Elkaar versterken
Saamhorigheid
Gunstig in de kosten

Quick wins en lange termijn-waarde van fusie.
1. Meer sfeer
2. Saamhorigheid en gezelligheid
3. Eenheid

4. Samen kun je meer
5. Betere onderhandelingspositie
6. Groter bereik
7. Delen van de vaste kosten
8. Continuïteit
9. Stabieler ledenaantal
10. Één dorpsclub/dorpsfunctie
11. Financieel gewin
12. Lasten verlichting
13. Taakverlichting (vrijwilligers)
14. Breder aanbod
15. Groeiend ledenaantal
16. Op de toekomst voorbereid
Beide besturen zien veel voordelen in de fusie. We werken al veel samen met elkaar omdat
we op hetzelfde sportpark zitten en activiteiten gezamenlijk opzetten en uitvoeren. Nu
willen we een stap verder gaan door dat deel te formaliseren met een praktische fusie.
Daarbij gaan we ook de kantine gezamenlijk gebruiken en werken we toe naar een nieuw te
vormen bestuur en een nieuwe vereniging. Zo willen we bijvoorbeeld de wedstrijdcoördinatie
en sponsoring samen gaan regelen en samen evenementen organiseren. Een andere reden
voor het fusievoorstel is niet de minst belangrijke: samengaan van beide clubs betekent dat
we in het grote gemeente Meierijstad als een wat grotere vereniging nu eenmaal sterker
staan in bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidies en investeringen in het sportpark.
Vallen we om als vereniging als we niet fuseren?
Deze vraag kunnen we niet eenduidig beantwoorden. Wat we wel kunnen stellen, is dat als
we niet fuseren het voor beide besturen verschrikkelijk lastig zal worden om bestuurlijke
continuïteit te bieden waardoor het voortbestaan op middellange en lange termijn niet
gegarandeerd kan worden. Ook het rap krimpend ledenaantal hopen we door het wel gaan
fuseren te stabiliseren. Van daaruit hopen we een basis te hebben om als verenging weer te
gaan groeien. In het verleden moest je als sporter kiezen tussen of Ollandia of Odisco. Na
de fusie kies je voor beiden: én Ollandia én Odisco.
Wat gaan we zoal doen als jullie instemmen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Overgangsbestuur 2021-2022 samenstellen (Odisco en Ollandia)
Prijsvraag uitzetten voor een nieuwe naam en verenigingskleuren
Statuten opstellen en aanbieden bij de KNKV en KNVB
Kantine verbouwen en klaar maken voor gezamenlijk gebruik
Nieuw sponsorbeleid opstellen
Nieuw vrijwilligersbeleid opstellen
Nieuw bestuur werven medio december 2021
Feestelijke aftrap organiseren van de nieuwe vereniging in 2021

Waar moeten we nu over beslissen?
Dat is in één zin het volgende:
“Het daadwerkelijk over gaan tot het samenvoegen (praktische fusie) van R.K.V.V. Ollandia
en Odisco:
1.

waarbij Odisco “geleidelijk op gaat in” Ollandia;

2.
3.
4.

5.

waar, bij de verder uitwerking van de praktische fusie, de adviezen van de drie
commissies als uitgangspunt aangehouden worden;
waarbij de wijze van innen van contributie het komende seizoen, nog op de wijze
plaats blijft vinden zoals dit bij beide verenigingen nu gebruikelijk is;
waarbij zodra de nieuwe statuten van de gezamenlijke vereniging bij de notaris
gepasseerd zijn het bestuur van de verenging gevormd wordt door de beide huidige
bestuursleden van de twee verenigingen samen;
waarbij R.K.V.V. Ollandia nog een zelfstandig besluit neemt over de bestemming van
het redelijk grote positief verschil van vermogen tussen beide verenigingen (circa
40% van het opgebouwd vermogen van Ollandia)”.

Toelichting agendapunt 9: Besluit nemen over LED-verlichting
Ollandia heeft een groter vermogen dan Odisco. Dit verschil in vermogen kunnen we op
meerdere manieren rechttrekken. Dit kan door de leden van Ollandia een zeer lange tijd
minder contributie te laten betalen dan Odisco, of de leden van Odisco eenmalig per lid een
fors bijdrage aan de gezamenlijke vereniging te laten doen, of door het verschil in vermogen
op een verstandige manier in het sportpark te investeren. Het bestuur van Ollandia stelt
voor het laatste te doen. Het bestuur stelt voor om een gedeelte van het verschil in
vermogen te investeren in LED-verlichting van het hoofdveld. Het bijveld wordt door de
gemeente in de LED-verlichting gezet. Zij betalen hiervan 23/25-ste deel van de kosten,
maar het hoofdveld moet op kosten van de vereniging. Dat schijnt in de gemeente overal zo
voor iedere vereniging gehanteerd te worden. Het bestuur heeft hierover uitgebreid met de
gemeente overlegd/onderhandeld. Het voorstel van het bestuur is om van het verschil in
vermogen €27.500 beschikbaar te stellen voor het investeren in LED-verlichting voor het
hoofdveld en het betalen van 2/25 deel van de kosten voor de LED-verlichting van het
bijveld. Het restant van het verschil in vermogen komt ten goeden van de nieuw te vormen
gezamenlijke vereniging.
Toelichting agendapunt 10: Besluit nemen over aanpassing kantine
Er van uitgaande dat beide verenigingen instemmen met de praktische fusie maakt dat we
als volgend beslispunt een besluit moeten nemen over de verbouwing van de kantine. De
financiering daarvan zal plaatsvinden door de nieuwe gezamenlijke verenging (Ollandia en
Odisco samen). De kosten van deze verbouwing worden op dit moment nog begroot, maar
zullen op de Algemene ledenvergadering bekend worden gemaakt. Wij vragen de
vergadering in te stemmen met het beschikbaar stellen van dit budget.
Er zijn twee opties waar een besluit tussen dient te worden genomen. Optie A of Optie B.
Optie A is:
1. verbouwing kantine waarbij bestuurskamer bij de kantine wordt getrokken,
2. WC-groep wordt uitgebreid en
3. lambrisering wordt aangebracht.
Indien voor optie A gekozen wordt dan bedraagt het budget €22.000 (inclusief
elektra, schilderwerk, verlichting).

Optie B is optie A waarbij ook een gedeelte van het materiaalhok bij de kantine getrokken
wordt.

Indien voor optie B gekozen wordt dan bedraagt het budget €27.000 (inclusief elektra,
schilderwerk, verlichting)

Ieder lid van Ollandia of Odisco kan maximaal 1 stem uitbrengen op Optie A of Optie B (of
blanco).
Optie A is aangenomen als meer dan de helft van de gezamenlijk door de leden van Ollandia
én Odisco uitgebrachte geldige stemmen voor optie A is uitgebracht.
Optie B is aangenomen als meer dan de helft van de gezamenlijk door de leden van Ollandia
én Odisco uitgebrachte geldige stemmen voor optie B is uitgebracht.
Binnen de besturen van Ollandia en Odisco is 1 bestuurslid die een minderheidsstandpunt
inneemt ten aanzien van optie B. Het betreffende bestuurslid is geen voorstander van optie
B en gaat alleen voor optie A.

